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� Texty na tento týden – Ezd 1:7–11; 2:1–70; 8:1–15; 8:24–26; Neh 11:1–36 
 

� Základní verš 
„…p�ipojovali se ke svým vznešeným brat�ím. P�icházeli a p�ísežn� se zaklínali, že budou žít podle Boží-
ho zákona, který byl vydán skrze Božího služebníka Mojžíše, a že budou zachovávat a plnit všechna p�i-
kázání Hospodina, našeho Pána, jeho práva a jeho na�ízení.“ (Neh 10:30) 
 

   P�i �tení Písma v�tšinou rodokmeny a r�zné seznamy lidí a v�cí p�eskakujeme. Nevidíme na nich nic 

zajímavého, proto jim nev�nujeme pozornost. B�h je však nechal do Bible zapsat s ur�itým zám�rem. Bib-

lický B�h je totiž Bohem detail�. Všímá si i podrobností a mali�kostí a to nám m�že dát jistotu, že nikdy 

nezapomene ani na nás. Jednotlivé biblické rodokmeny krom� jiného nazna�ují, že B�h zná každého, i vaši 

rodinu, a má o všechny zájem. Seznam r�zných v�cí a detail� zase ukazuje, že Bohu záleží i na tom, co je 

zdánliv� bezvýznamné. Ježíš to nazna�il, když �ekl: „Což neprodávají p�t vrabc� za dva halé�e? A p�ece ani 

jeden z nich není zapomenut p�ed Bohem. Ano i vlasy na vaší hlav� jsou všecky spo�teny. Nebojte se, máte 

v�tší cenu než mnoho vrabc�.“ (L 12,6.7) B�h, kterému záleží i na malých v�cech, se stará i o nás a zná 

všechny detaily toho, co nás trápí a sužuje. 

   S n�kterými takovými „soupisy“ lidí �i v�cí se setkáváme i v knihách Ezdráš a Nehemjáš. B�h je už tehdy 

použil jako ujišt�ní pro jeho lid, že se zajímá o každého jednotlivce i o každou v�c, kterou jeho d�ti zažívají. 

I dnes proto m�žeme mít naprostou d�v�ru a prožívat jistotu, že Bohu záleží na každé oblasti našeho života. 

Toto poznání nám p�ináší klid, ale zárove� by nás m�lo vést k v�domí, že i my bychom se m�li starat          

o všechny oblasti našeho života co nejlépe. 
 

� Týden ve zkratce: 
- B�h – Pán a vládce d�jin 
- Návrat dom� 
- Kde z�stali levité 
- Dary vd��nosti 
- Služba ve Svatém m�st� 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 24. listopadu – B�h – Pán a vládce d�jin 
Ezd 1:7-11  „7Král Kýros také vydal p�edm�ty Hospodinova domu, které Nebúkadnesar odnesl z Jeruza-
léma a dal do domu svého boha. 8Perský král Kýros je p�edal správci pokladu Mitredatovi, aby je se�tené 
odevzdal judskému p�edáku Šéšbasarovi. 9Toto je jejich soupis: t�icet zlatých ob�tních misek, tisíc st�íbr-
ných ob�tních misek, dvacet dev�t jiných misek, 10t�icet zlatých koflík�, �ty�i sta deset náhradních st�íbr-
ných koflík�, tisíc jiných nádob. 11Všech zlatých a st�íbrných nádob bylo p�t tisíc �ty�i sta. To všechno 
p�inesl Šéšbasar, když byli p�ivedeni p�esídlenci z Babylónu do Jeruzaléma.“ 
Da 1:1.2  „1Ve t�etím roce kralování Jójakíma, krále judského, p�itáhl Nebúkadnesar, babylónský král, 
k Jeruzalému a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a �ást nádob 
Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do zem� Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit 
do klenotnice svého boha.“ 
Da 5  „1Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostá��m a p�ed t�mito tisíci pil víno. 2P�i popíjení vína 
poru�il Belšasar p�inést zlaté a st�íbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby      
z nich pili král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 3Hned tedy p�inesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího 
domu v Jeruzalém�, a pili z nich král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 4Pili víno a chválili bohy zlaté a st�íbrné, 
bronzové, železné, d�ev�né a kamenné. 5V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a n�co psaly na omítku zdi královského 
paláce naproti svícnu. Král vid�l záp�stí ruky, která psala. 6Tu se barva králova obli�eje zm�nila a myšlenky ho naplnily 
hr�zou, poklesl v ky�lích a kolena mu tloukla o sebe. 
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7Král mocn� zvolal, aby p�ivedli zaklína�e, hv�zdopravce a planetá�e. Babylónským mudrc�m král �ekl: „Kdokoli p�e�te 
toto písmo a sd�lí mi výklad, bude oble�en do purpuru, na krk mu bude dán zlatý �et�z a bude mít v království moc jako 
t�etí po mn�.“ 8Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo p�e�íst a oznámit králi výklad. 9Král 
Belšasar byl pln hr�zy a barva jeho obli�eje se zm�nila. I hodnostá�i byli zmateni. 10Po slovech krále a hodnostá�� vešla 
do domu, kde hodovali, královna a �ekla: „Králi, nav�ky bu� živ! Nech� t� tvé myšlenky neplní hr�zou a barva tvého 
obli�eje a� se nem�ní. 11Je ve tvém království muž, v n�mž je duch svatých boh�. Za dn� tvého otce bylo shledáno, že je 
osvícený a zb�hlý v moudrosti, která je jako moudrost boh�. Král Nebúkadnesar, tv�j otec, ho ustanovil nejvyšším            
z v�štc�, zaklína��, hv�zdopravc� a planetá��, ano , tv�j otec, králi, 12nebo� bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal 
jméno Beltšasar, má mimo�ádného ducha a poznání a že je zb�hlý ve vykládání sn�, �ešení záhad a vysv�tlování v�cí 
nesnadných. Nech� je Daniel nyní zavolán a sd�lí výklad.“ 13Daniel byl hned p�iveden ke králi. Král se Daniela otázal: 
„Ty jsi Daniel z judských p�esídlenc�, kterého p�ivedl král, m�j otec, z Judska? 14Slyšel jsem o tob�, že je v tob� duch 
boh� a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zb�hlý v mimo�ádné moudrosti. 15Byli ke mn� p�ivedeni mudrci, zaklína�i, aby 
mi p�e�etli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té v�ci sd�lit. 16O tob� jsem slyšel, že dokážeš 
podat výklad a vysv�tlit nesnadné. Nyní tedy, dokážeš-li to písmo p�e�íst a výklad mi oznámit, budeš oble�en do purpuru, 
na krk ti bude dán zlatý �et�z a budeš mít v království moc jako t�etí.“ 17Daniel na to králi odpov�d�l: „Své dary si po-
nech a své odm�ny dej jinému. To písmo však králi p�e�tu a výklad mu oznámím. 18Slyš, králi! B�h nejvyšší dal Nebúkad-
nesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a d�stojnost. 19Pro velikost, kterou mu dal, se p�ed ním t�ásli všichni lidé 
r�zných národností a jazyk� a obávali se ho. Koho cht�l, zabil, koho cht�l, nechal žít, koho cht�l, povýšil, koho cht�l, 
ponížil. 20Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramn� zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho 
sláva mu byla od�ata. 21Byl vyhnán pry� od lidí, jeho srdce se stalo podobné zví�ecímu, bydlel s divokými osly, za pokrm 
mu dávali rostliny jako dobytku a jeho t�lo bylo skráp�no nebeskou rosou, dokud nepoznal, že B�h nejvyšší má moc nad 
lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. 22Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, a�koli jsi    
o tom všem v�d�l, 23ale povýšil ses nad Pána nebes. P�inesli p�ed tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji 
hodnostá�i, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy st�íbrné a zlaté, bronzové, železné, d�ev�né a kamenné, kte�í nic nevidí, 
neslyší ani nev�dí. Boha, v jehož rukou je tv�j dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil. 24Proto bylo od n�ho posláno 
záp�stí ruky a napsáno toto písmo. 25Toto pak je písmo, které bylo napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘. 26Toto je 
výklad t�ch slov: Mené – B�h se�etl tvé kralování a ukon�il je. 27Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. 28Peres 
– tvé království bylo rozlomeno a dáno Méd�m a Peršan�m.“ 29Belšasar hned poru�il, aby Daniela oblékli do purpuru, 
na krk mu dali zlatý �et�z a rozhlásili o n�m, že má v království moc jako t�etí. 30Ješt� té noci byl kaldejský král Belšasar 
zabit.“ 
 

PO 25. listopadu – Návrat dom� 
Ezd 2:1.70  „1Toto jsou p�íslušníci judského kraje, kte�í p�išli ze zajetí, p�esídlenci, které do Babylónu 
p�esídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého m�sta. 
… 70I usadili se kn�ží, levité a n�kte�í z lidu i zp�váci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých m�stech; 
všechen Izrael se usadil ve svých m�stech.“ 
Neh 7:6.72  „6Toto jsou p�íslušníci judského kraje, kte�í p�išli ze zajetí, p�esídlenci, které p�esídlil baby-
lónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého m�sta. … 72I usadili 
se kn�ží, levité, vrátní, zp�váci i n�kte�í z lidu a chrámoví nevolníci i všechen Izrael ve svých m�stech. 
Když nastal sedmý m�síc, byli již Izraelci ve svých m�stech.“ 
Ezd 2  „1Toto jsou p�íslušníci judského kraje, kte�í p�išli ze zajetí, p�esídlenci, které do Babylónu p�esídlil babylónský 
král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého m�sta. 2P�išli se Zerubábelem, Jéšuou, 
Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis muž� 
izraelského lidu: 3Syn� Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva; 4syn� Šefatjášových t�i sta sedmdesát dva; 5syn� 
Árachových sedm set sedmdesát p�t; 6syn� Pachat-moábových, totiž syn� Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set 
dvanáct; 7syn� Élamových tisíc dv� st� padesát �ty�i; 8syn� Zatúových dev�t set �ty�icet p�t; 9syn� Zakajových sedm set 
šedesát; 10syn� Baního šest set �ty�icet dva; 11syn� Bebajových šest set dvacet t�i; 12syn� Azgádových tisíc dv� st� dvacet 
dva; 13syn� Adoníkamových šest set šedesát šest; 14syn� Bigvajových dva tisíce padesát šest; 15syn� Adínových �ty�i sta 
padesát �ty�i; 16syn� Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm; 17syn� Besajových t�i sta dvacet t�i; 18syn� Jóro-
vých sto dvanáct; 19syn� Chašumových dv� st� dvacet t�i; 20syn� Gibarových devadesát p�t; 21syn� betlémských sto dvacet 
t�i; 22muž� netófských padesát šest; 23muž� anatótských sto dvacet osm; 24syn� azmávetských �ty�icet dva; 
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25syn� kirjatarimských, kefírských a beerótských sedm set �ty�icet t�i; 26syn� rámských a gebských šest set dvacet jeden; 
27muž� mikmásských sto dvacet dva; 28muž� bételských a ajských dv� st� dvacet t�i; 29syn� néboských padesát dva; 30syn� 
magbíšských sto padesát šest; 31syn� druhého Élama tisíc dv� st� padesát �ty�i; 32syn� Charimových t�i sta dvacet; 33syn� 
lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet p�t; 34syn� jerišských t�i sta �ty�icet p�t; 35syn� Senáových t�i tisíce 
šest set t�icet. 36Kn�ží: syn� Jedajášových z domu Jéšuova dev�t set sedmdesát t�i; 37syn� Imérových tisíc padesát dva; 
38syn� Pašchúrových tisíc dv� st� �ty�icet sedm; 39syn� Charimových tisíc sedmnáct. 40Levité: syn� Jéšuových a Kadmíe-
lových, totiž syn� Hódavjášových, sedmdesát �ty�i. 41Zp�váci : syn� Asafových sto dvacet osm. 42Synové vrátných: syn� 
Šalúmových, syn� Aterových, syn� Talmónových, syn� Akúbových, syn� Chatítových, syn� Šobajových, všech sto t�icet 
dev�t. 43Chrámoví nevolníci: synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi, 44synové Kérosovi, synové Síahovi, 
synové Padónovi, 45synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi, 46synové Chágabovi, synové Šamlajovi, synové 
Chananovi, 47synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi, 48synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gaza-
movi, 49synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi, 50synové Asnovi, synové Meúnejc�, synové Nefúsejc�, 51synové 
Bakbukovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi, 52synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi, 53synové 
Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi, 54synové Nesíachovi a synové Chatífovi. – 55Synové služebník� Šalomou-
nových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi, 56synové Jáelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi, 
57synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi, 58všech chrámových nevolník�      
a syn� Šalomounových služebník� t�i sta devadesát dva. 59Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Iméru, 
ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a p�vod je z Izraele: 60syn� Delajášových, syn� Tóbijášových a syn� Nekódo-
vých šest set padesát dva. 61A z kn�žských p�íslušník� synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal 
za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem. 62Ti hledali sv�j rodokmen v seznamu rod�, ale 
marn�; proto byli vylou�eni z kn�žství jako nezp�sobilí. 63Místodržící jim zapov�d�l jíst ze svatých p�íd�l� kn�žských, 
pokud nebude ustanoven kn�z pro posvátné losy urím a tumím. 64Celé shromážd�ní dohromady �ítalo �ty�icet dva tisíce 
t�i sta šedesát duší , 65mimo jejich otroky a otrokyn�, jichž bylo sedm tisíc t�i sta t�icet sedm. M�li také dv� st� zp�vák�    
a zp�va�ek. 66Koní bylo sedm set t�icet šest, mezk� dv� st� �ty�icet p�t, 67velbloud� �ty�i sta t�icet p�t, osl� šest tisíc sedm 
set dvacet. 68N�kte�í p�edstavitelé rod� p�inesli po svém p�íchodu k domu Hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary 
pro Boží d�m, aby jej mohli postavit na jeho základech. 69Podle svých možností dali na chrámový poklad pro to dílo 
šedesát jeden tisíc zlatých darejk� a p�t tisíc h�iven st�íbra a sto kn�žských suknic. 70I usadili se kn�ží, levité a n�kte�í      
z lidu i zp�váci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých m�stech; všechen Izrael se usadil ve svých m�stech.“ 
Neh 7  „1Když byly dostav�ny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zp�váci a levité. 2Pak jsem dal 
ohledn� Jeruzaléma p�íkaz svému bratru Chananímu a správci hradu Chananjášovi, který byl mužem v�rn�jším a boha-
bojn�jším než mnozí jiní . 3�ekl jsem jim: „Jeruzalémské brány nesm�jí být otvírány d�íve, než slunce za�ne h�át; a když 
strážci uzav�ou vrata, vy zajist�te závory. Stráže budou stav�ny z obyvatel� Jeruzaléma, každý bude mít své stanovišt� 
naproti svému domu.“ 4M�sto bylo rozlehlé a veliké, ale lidu v n�m bylo málo a domy nebyly dostav�ny. 5Tu mi m�j B�h 
vložil do srdce, abych shromáždil šlechtice, p�edstavenstvo i lid, aby byli zapsáni do seznamu rod�. Našel jsem písemný 
záznam o rodu t�ch, kte�í p�išli d�íve, a našel jsem v n�m napsáno: 6Toto jsou p�íslušníci judského kraje, kte�í p�išli ze 
zajetí, p�esídlenci, které p�esídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého 
m�sta. 7P�išli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Azarjášem, Raamjášem, Nachamaním, Mordokajem, Bilšánem, 
Misperetem, Bigvajem, Nechúmem a Baanou. Soupis muž� izraelského lidu: 8Syn� Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát 
dva; 9syn� Šefatjášových t�i sta sedmdesát dva; 10syn� Árachových šest set padesát dva; 11syn� Pachat-moábových, totiž 
syn� Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set osmnáct; 12syn� Élamových dvanáct set padesát �ty�i; 13syn� Zatúových 
osm set �ty�icet p�t; 14syn� Zakajových sedm set šedesát; 15syn� Binújových šest set �ty�icet osm; 16syn� Bebajových šest 
set dvacet osm; 17syn� Azgádových dva tisíce t�i sta dvacet dva; 18syn� Adoníkamových šest set šedesát sedm; 19syn� 
Bigvajových dva tisíce šedesát sedm; 20syn� Adínových šest set padesát p�t; 21syn� Aterových, totiž Chizkijášových, 
devadesát osm; 22syn� Chašumových t�i sta dvacet osm; 23syn� Besajových t�i sta dvacet �ty�i; 24syn� Charífových sto 
dvanáct; 25syn� gibeónských devadesát p�t; 26muž� betlémských a netófských sto osmdesát osm; 27muž� anatótských sto 
dvacet osm; 28muž� bétazmávetských �ty�icet dva; 29muž� kirjatjearímských, kefírských a beerótských sedm set �ty�icet 
t�i; 30muž� rámských a gebských šest set dvacet jeden; 31muž� mikmáských sto dvacet dva; 32muž� bételských a ajských 
sto dvacet t�i; 33muž� z druhého Neba padesát dva; 34syn� druhého Élama dvanáct set padesát �ty�i; 35syn� Charimových 
t�i sta dvacet; 36syn� jerišských t�i sta �ty�icet p�t; 37syn� lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet jeden; 38syn� 
Senáových t�i tisíce dev�t set t�icet. 39Kn�ží: syn� Jedajášových z domu Jéšuova dev�t set sedmdesát t�i; 40syn� Imérových 
tisíc padesát dva; 41syn� Pašchúrových dvanáct set �ty�icet sedm; 42syn� Charimových tisíc sedmnáct. 
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P� 3:5.9.10  „5D�v��uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. … 9Cti Hospodina ze svého majetku         
i prvotinami z celé své úrody! 10Bohat� se naplní tvé sýpky, moštem budou p�etékat tvé kád�.“ 
 

�T 28. listopadu – Služba ve Svatém m�st� 
Neh 11:1-3  „1P�edáci lidu se usadili v Jeruzalém�. Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z deseti, 
který by se usadil ve svatém m�st� Jeruzalém�; dev�t dalších z�stalo v jiných m�stech. 2Lid žehnal všem 
muž�m, kte�í se dobrovoln� rozhodli, že se usadí v Jeruzalém�. 3Toto jsou p�edstavitelé krajin, kte�í se 
usadili v Jeruzalém� a v judských m�stech. Každý se usadil ve svém trvalém vlastnictví ve svém m�st�…“ 
 

PÁ 29. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si kapitolu „Jak prožít opravdovou zm�nu“ z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji (SC 57–65; CVP 59–
66). 
   „N�kte�í lidé v�dí, že jim B�h odpustil jejich viny, a opravdu se cht�jí stát jeho d�tmi, jeho následovníky. 

Uv�domují si však, že jejich charakter není dokonalý a že jejich život vykazuje mnoho chyb. Proto pochy-

bují, že Boží Duch skute�n� zm�nil jejich srdce. 

   Takovým lidem chci �íct: Neztrácejte odvahu a nad�ji. �asto se musíme sklán�t a plakat p�ed Ježíšem 

Kristem, protože se dopouštíme mnoha chyb a zdaleka nejsme dokonalí. To ale není d�vod, abychom se 

vzdali. B�h nad námi neláme h�l ani tehdy, když nás satan p�em�že. Nenechá nás napospas zlu. Ježíš Kris-

tus je u Božího tr�nu a žádá nebeského Otce, aby nám odpustil. 

   Touží nás p�ivést zpátky k sob�. P�eje si, aby se v nás projevovala jeho �istota, jeho dobrota a dokonalost. 

Jestliže se mu odevzdáme, bude v nás po celý náš život dále uskute��ovat prom� nu, kterou za�al. 

   Je t�eba, abychom se opravdov�ji a naléhav�ji modlili, abychom opravdov�ji v��ili. Nakolik p�estaneme 

spoléhat na své vlastní schopnosti, o to více budeme d�v��ovat moci našeho Zachránce. Oslavujme Pána, 

který je sv�tlem našeho života.“ (SC 64; CVP 65) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. B�h o nás ví všechno. Je to pot�šující a díky tomu m�žeme prožívat pocit jistoty, že se o nás stará. „Nyní 
toto praví Hospodin, tv�j stvo�itel, Jákobe, tv�rce tv�j, Izraeli: ‚Neboj se, já jsem t� vykoupil, povolal jsem 
t� tvým jménem, jsi m�j.‘“ (Iz 43,1) Jak m�žete ujistit ty, kte�í procházejí citovou, vztahovou, spole�enskou 
nebo finan�ní krizí, o Boží p�ítomnosti a pé�i? 
 

2. Reaguje B�h na naše problémy vždy stejn�? Pro� jsou n�kte�í lidé sv�dky, jak B�h tém�� okamžit�          
v jejich život� zasáhne, zatímco jiní procházejí dlouhotrvajícími obdobími t�žkostí a trápení? 
 

3. Ve kterých oblastech vaší zem� se neda�í evangeliza�ním snahám? Znáte n�jaká „bílá místa“, kde je 
služba obtížná? Mezi které spole�enské �i etnické skupiny se neda�í s tímto poselstvím proniknout? Co s tím 
m�žeme ud�lat? Co od nás �eká B�h? Byli byste ochotni p�est�hovat se na místo, kde by byla vaše služba 
pot�ebná? 
 

 
� 
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43Levité: syn� Jéšuových, totiž Kadmíelových, totiž syn� Hódevových, sedmdesát �ty�i. 44Zp�váci: syn� Asafových sto 
�ty�icet osm. 45Vrátní: syn� Šalúmových, syn� Aterových, syn� Talmónových, syn� Akúbových, syn� Chatítových a syn� 
Šobajových sto t�icet osm. 46Chrámoví nevolníci: synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi, 47synové Kérosovi, 
synové Síaovi, synové Padónovi, 48synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Šalmajovi, 49synové Chánanovi, synové 
Gidélovi, synové Gacharovi, 50synové Reajášovi, synové Resínovi, synové Nekódovi, 51synové Gazamovi, synové Uzovi, 
synové Paseachovi, 52synové Besajovi, synové Meúnejc�, synové Nefíšesejc�, 53synové Bakbukovi, synové Chakúfovi, 
synové Charchúrovi, 54synové Baslítovi, synové Mechídovi, synové Charšovi, 55synové Barkósovi, synové Síserovi, synové 
Tamachovi, 56synové Nesíachovi a synové Chatífovi. 57Synové služebník� Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sófere-
tovi, synové Perídovi, 58synové Jaalovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi, 59synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, 
synové Pokereta Sebajimského a synové Amónovi. 60Všech chrámových nevolník� a syn� Šalomounových služebník� t�i 
sta devadesát dva. 61Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adónu a Iméru, ale nemohli prokázat, že jejich otcov-
ský rod a p�vod je z Izraele: 62syn� Delajášových, syn� Tóbijášových a syn� Nekódových šest set �ty�icet dva. 63A z kn�ží 
synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je 
nazýván jejich jménem. 64Ti hledali sv�j rodokmen v seznamu rod�, ale marn�; proto byli vylou�eni z kn�žství jako nezp�-
sobilí. 65Místodržící jim zapov�d�l jíst ze svatých p�íd�l� kn�žských, pokud nebude ustanoven kn�z pro posvátné losy urím 
a tumím. 66Celé shromážd�ní dohromady �ítalo �ty�icet dva tisíce t�i sta šedesát duší , 67mimo jejich otroky a otrokyn�, 
jichž bylo sedm tisíc t�i sta t�icet sedm. M�li také dv� st� �ty�icet p�t zp�vák� a zp�va�ek. 68Velbloud� bylo �ty�i sta t�icet 
p�t, osl� šest tisíc sedm set dvacet. 69Z p�edstavitel� rod� n�kte�í p�isp�li na dílo. Místodržící dal na chrámový poklad 
tisíc zlatých darejk�, padesát kropenek, p�t set t�icet kn�žských suknic. 70P�edstavitelé rod� dali na chrámový poklad pro 
pot�eby díla dvacet tisíc zlatých darejk� a dva tisíce dv� st� h�iven st�íbra. 71A toho, co dal ostatní lid, bylo dvacet tisíc 
zlatých darejk�, dva tisíce h�iven st�íbra a šedesát sedm kn�žských suknic. 72I usadili se kn�ží, levité, vrátní, zp�váci        
i n�kte�í z lidu a chrámoví nevolníci i všechen Izrael ve svých m�stech. Když nastal sedmý m�síc, byli již Izraelci ve svých 
m�stech.“  
 

ÚT 26. listopadu – Kde z�stali levité 
Ezd 8:1.15  „1Toto jsou p�edstavitelé svých rod� a seznam rod� t�ch, kte�í se mnou vyšli z Babylónu za 
kralování krále Artaxerxa … 15Shromáždil jsem je u �eky, která vtéká do Ahavy. Tam jsme tábo�ili t�i 
dny. Pátral jsem mezi lidem a kn�žími, ale nenašel jsem tam ani jednoho z levitských p�íslušník�.““ 
Ezd 8:2-14  „2Z Pinchasových syn� Geršóm, z Ítamarových syn� Daniel, z Davidových syn� Chatúš. 3Z Šekanjášových 
syn�..., z Pareóšových syn� Zekarjáš; spolu s ním bylo zapsáno do seznamu rod� sto padesát muž�. 4Z Pachat-
moábových syn� Eljóenaj, syn Zerachjáš�v, a s ním dv� st� muž�. 5Z Šekanjášových syn� Jachazíel�v syn a s ním t�i sta 
muž�. 6Z Adínových syn� Ebed, syn Jónatan�v, a s ním padesát muž�. 7Z Élamových syn� Ješajáš, syn Ataljáš�v, a s ním 
sedmdesát muž�. 8Z Šefatjášových syn� Zebadjáš, syn Míkael�v, a s ním osmdesát muž�. 9Z Jóabových syn� Obadjáš, syn 
Jechíel�v, a s ním dv� st� osmnáct muž�. 10Z Šelomítových syn� syn Jósifjáš�v a s ním sto šedesát muž�. 11Z Bebajových 
syn� Zekarjáš, syn Bebaj�v, a s ním dvacet osm muž�. 12Z Azgádových syn� nejmladší syn Jóchanan a s ním sto deset 
muž�. 13Z Adoníkamových syn� ti poslední. Jejich jména jsou: Elípelet, Jeíel a Šemajáš a s nimi šedesát muž�. 14Z Bigva-
jových syn� Útaj a Zabúd a s ním sedmdesát muž�.“ 
 

ST 27. listopadu – Dary vd��nosti 
Ezd 8:24-28  „24Pak jsem odd�lil dvanáct kn�žských p�edák�; k nim Šerebjáše, Chašabjáše a s nimi deset 
jejich brat�í. 25Odvážil jsem jim st�íbro a zlato i p�edm�ty jako ob�� pozdvihování pro d�m našeho Boha, 
to, co ob�toval král se svými rádci a jeho velmožové i všechen Izrael, který tam byl. 26Odvážil a p�edal 
jsem jim šest set padesát talent� st�íbra, st�íbrných nádob za sto talent�, zlata sto talent�, 27dvacet zlatých 
koflík� po tisíci darejcích a dva p�edm�ty z výborného nazlátlého bronzu, žádoucí jako zlato. 28P�itom 
jsem jim �ekl: „Jste svatí Hospodinu, i tyto p�edm�ty jsou svaté. Toto st�íbro a zlato je dobrovolný ob�tní 
dar pro Hospodina, Boha vašich otc�.“ 
Dt 8:17.18  „17Ne�íkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“ 18Pamatuj na 
Hospodina, svého Boha, nebo� k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou p�ísahal tvým otc�m, 
jak tomu je dnes. 
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